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BI Right! pakt uit tijdens jubileum
BI Right! viert dit jaar haar 5-jarig jubileum en dat gaat niet ongemerkt voorbij.
Om het jubileum te vieren geven we vele mooie cadeaus weg. Denk aan gratis
consult, gratis support en vele andere verrassingen! Hiermee willen we onze
trouwe klanten bedanken en nieuwe klanten laten kennismaken met onze
diensten.

Inschrijven nog steeds mogelijk!
In onze vorige nieuwsbrief en via social media hebben we deze jubileumactie al
uitgebreid aangekondigd. Mocht u het gemist hebben en wilt u ook gratis
kennismaken met BI consultancy of support? U kunt nog steeds inschrijven op
onze website en kans maken op deze unieke jubileumactie. Onderaan deze
e-mail vindt u enkele suggesties van wat u met dit 5 uur gratis BI consult kunt
doen.

Jubileum met dank aan onze klanten

Onze gewaardeerde vaste klanten worden extra getrakteerd op speciale
verrassingspakketten ter ere van hun bijdrage aan het 5-jarig bestaan. Zijn we
nog niet langs geweest? Laat dit ons dan weten, dan plannen we meteen een
bezoekje in!
Hartelijke groet,
Tatiana van den Hoogen

Zó spreekt u digitale
medewerkers aan

Onmisbare tips bij
projectmanagement

Hoe haal je als organisatie de beste
digitale medewerkers binnen, oftewel
de nieuwe generatie werknemers?
Door hen een optimale HRexperience te bieden. Hoe pakt u dit
aan? Flexibiliteit is het sleutelwoord.

Projectmanagement kan stressvol en
veeleisend zijn. Een aantal
belangrijke zaken wordt vaak
vergeten bij projectmanagement.
Hierbij geven wij daarom 9 tips die u
niet mag vergeten voor een
succesvol projectmanagement.

Reminder:

Maak kans op 5 uur gratis BI consult!
Om bestaande klanten kennis te laten maken met andere facetten van onze
dienstverlening of om nieuwe klanten kennis te laten maken met de diensten van BI
Right! geven wij gratis 5 uur consultancy weg. Dit consult wordt uiteraard verzorgd
door een zeer ervaren specialist van BI Right!
Kans maken op gratis BI consult? Schrijf je in via de website.

Suggesties voor invulling 5 uur gratis BI consult
Met de jubileumactie geven we iedereen de mogelijkheid om kennis te
maken met nieuwe en relevante aspecten van onze dienstverlening.
Uiteraard wordt dit consult verzorgd door een ervaren specialist van BI
Right! De reguliere werkzaamheden vallen niet onder dit gratis consult.
Onderstaand daarom enkele suggesties wat u met 5 uur gratis BI consult
kunt doen:
•
•
•
•

Training-on-the-job, Bijvoorbeeld: Report Builder of Cognos
Youforce vraagstukken
Quickscan rapportages / analytics
KPI workshop

Voorwaarden: 5 uur BI consult dient in één keer opgenomen te worden. Reguliere werkzaamheden vallen
niet onder het gratis consult. BI consult en Support dienen in 2017 opgenomen te worden.
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